
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 01 a 05/06/2020 Ano: 2º EM Turma: A 
 

 

Clique aqui e faça seu Registro Diário de Presença. 
Atenção pais e estudantes, o Registro Diário de Presença deve ser preenchido todos os dias! 

 

HORÁRIO ON-LINE - PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
 

Português 

✓ Conteúdo: Agentes da Passiva e Complemento Nominal 

Clique aqui para assistir a videoaula I da professora; 

Clique aqui para assistir a videoaula II da professora. 

 

Literatura 

✓ Conteúdo: Inocência 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

 

Clique aqui para fazer download do gabarito da atividade da 

semana anterior. 

 

Produção de Texto 

✓ Conteúdo: Elementos Coesivos 

Clique aqui para fazer download do material de apoio. 

 

✓ Conteúdo: Dissertação Argumentativa 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Past Perfect vs Simple Past 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Sociologia 

✓ Conteúdo: Geração e Etapas da Vida 

Fazer exercícios das páginas 18 a 22. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MPCGwj53ZUKfpN6VkBqfyaiuKrvCgMROploka4O5hXNURUZXTEU5T1EwR0JWV09ENTU1RUhETlpDUC4u
https://youtu.be/t7IVGOoGSCo
https://youtu.be/G7MelJV-dCA
https://youtu.be/JbnImkCCBGY
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/2ANOLITERATURAGABARITOESCRAVAISAURA.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/2ANOLITERATURAGABARITOESCRAVAISAURA.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/2ANOPTTABELADEELEMENTOSCOESIVOS.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/2ANOPRODUCAOTEXTOINTOLERANCIARELIGIOSA.pdf
https://youtu.be/g8HO6D3zANs


História 

✓ Conteúdo: Primeiro Reinado e Período Regencial 

Fazer leitura das páginas 06 a 16; 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer atividades das páginas 18, 19 e 20. Gabarito, página 37. 

 

Filosofia 

✓ Conteúdo: David Hume e Kant - Além da Experiência 

Material: FTD Módulo4 - Capítulo 10 página 17 atividades 3, 4 e 5 

e página 19 atividades 6 e 7.  

 

Física 

✓ Conteúdo: Equivalência Entre as Escalas Termométricas 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Escalas Termométricas (Resolução Comentada) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Pluralidade Cultural e os Índios do Brasil 

Clique aqui para fazer download do podcast da professora. 

 

Biologia 

✓ Conteúdo: Corpo Vegetal - Tecidos Vegetais 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 6, capítulo 17; 

ATIVIDADES: páginas 14 e 15 e atividades complementares 

páginas 34 a 36. 
 

✓ Conteúdo: Corpo Vegetal - Órgãos Vegetais 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

MATERIAL FTD: Módulo 6, capítulo 17; 

ATIVIDADES: páginas 32 e 33 e atividades complementares 16 a 

20 das páginas 37 e 38. 

 

Química 

✓ Conteúdo: Reações Químicas 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Experiência Dissolução do Antiácido 

Atividade Avaliativa: Deverá ser realizado a experiência da 

apostila: Influências na velocidade das reações químicas - Módulo 

2, capítulo 17, página 12; 

Deverá ser enviado via e-mail um arquivo com as respostas e fotos 

da realização da experiência. 

**Entrega até o dia 22/06/2020 via e-mail** 

 

https://youtu.be/RPysyuqEiHU
https://www.youtube.com/watch?v=tKAGUwtPRjU
https://www.youtube.com/watch?v=vVJ55tXLfrg
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/atividadesere/EREpodcast2em.mp3
https://youtu.be/y7KGFNJnfQ8
https://youtu.be/BKjzolgZyMk
https://www.youtube.com/watch?v=uV3fJmwxYyU


Educação Física 

✓ Conteúdo: Alongamento 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora. 

 

✓ Conteúdo: Basquete - Fundamentos 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Espanhol 

✓ Conteúdo: El Séptimo Arte - Léxico y Gustos Acerca Del Cine 

Clique aqui para assistir a videoaula da professora; 

Clique aqui para fazer download da Atividade On-line. 

 

Informática 

✓ Conteúdo: HTML (Tags & Comandos) 

Clique aqui para fazer download do material de apoio I; 

Clique aqui para fazer download do material de apoio II. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Modelos Matriciais (Multiplicação de Matrizes e Propriedades) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

✓ Conteúdo: Modelos Matriciais (Matriz Inversa, Propriedades) 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

Geografia 

✓ Conteúdo: Agronegócio 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36XwskNIGSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8MA2h93685U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yECVO1uygq8&feature=youtu.be
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/2a/2ANOCINEMAYSERIES.pdf
https://bit.ly/2MeaPgp
https://site112.com/tabela-cores-html
https://www.youtube.com/watch?v=CRwbOa7AnTA
https://www.youtube.com/watch?v=I2u0LmWFizk
https://www.youtube.com/watch?v=gNG-XxdyX6g&feature=youtu.be


Se houver dúvida referente ao conteúdo de qualquer uma das aulas 

encaminhadas, você poderá entrar em contato com o(a) professor(a) por 

meio do e-mail que foi disponibilizado para tira-dúvidas.  

Mas atenção: somente nos horários específicos conforme ROTEIRO DE 

ESTUDOS (clique aqui para o download).  

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

PROFESSOR(A) E-MAIL 

Adriano profadriano@colegiovsjose.com.br 

Betty  profbetty@colegiovsjose.com.br 

Bruna profbrunameira@colegiovsjose.com.br  

Caio  profcaio@colegiovsjose.com.br 

Consuelo profconsuelo@colegiovsjose.com.br 

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br 

Denilso profdenilso@colegiovsjose.com.br 

Ketlyn profketlyn@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Rosana  profrosana@colegiovsjose.com.br 

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br 

Wanessa profwanessa@colegiovsjose.com.br 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/roteiroestudos.pdf
mailto:profadriano@colegiovsjose.com.br
mailto:profbetty@colegiovsjose.com.br
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